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Председник Србије Вучић изјавио је да ће предложити да се дигитализују сви докторати
и магистарски радови, па да сваки човек може да их чита и опредељује се према
чињеницама, а не да ли му је неко симпатичан.

  

  

"Питање академске честитости је важно, ја ћу да предложим нешто, не знам ко је за то
надлежан, али предложићу да држава дигитализује све докторате да сваки човек може
да уђе мозе да уђе и да чита и докторат Пајтића и Карапанџе", рекао је Вучић за ТВ
Хепи.

  

Он је рекао министар финансија Синиша Мали способан човек, а да су Срби многе
велике људе проглашавали за плагијаторе наводећи писца Данила Киша као пример.
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"Иза Киша су остала само велика дела", рекао је Вучић.

  

Казао је да не жели да указује непоштовање, чак ни према онима који доносе политичке
одлуке.

  

Протести без претучених и ухапшених

  

Говорећи о протестима грађана, Вучић је рекао да је у Србији могуће да "нападате
полицију,  стављате ланце на државне институције , исписујете графите какве хоћете
и организујете ненајављене протесте не би ли изазвали сукобе", а да како је рекао,
"немамо десетине претучених и стотине и хиљаде ухапшених као у неким другим
државама".

  

"Не смемо да заборавимо судбину Ранка Панића који је страдао 2008. године у време
Драгана Ђиласа, Бориса Тадића, Борка Стефановића, само зато што је хтео да прошета
до РТС-а, што ови данас раде свакодневно", казао је Вучић.

  

Просечна плата од јануара 510 евра

  

Вучић је рекао и да очекује да у марту или фебруару наредне године када добије
податке о висини плата за јануар, очекује да ће просечна плата од јануара бити око 510
евра.

  

"У фебруару и марту очекујемо податке за јануар и очекујемо просечну плату од 510
евра, јер тада креће повећање минималца", рекао је.

  

Додао је да ће младим брачним паровима понудити станове за 400 евра квадрат, као и
помоћ за школе, вртиће.
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Више рођених беба

  

Изразио је задовољство што је Србија једина земља у региону која је у првих девет
месеци имала бољу стопу наталитета него 2018. године и најавио да ће држава за
рођење првог детета исплаћивати помоћ у износу од 2.500 до 3.000 евра.

  

"У првих девет месеци број рођене деце већи је за 612. У Албанији је у истом периоду
рођено 1.864 деце мање него прошле године, у Хрватској 797 мање, у Мађарској и поред
фантастичних програма које имају и од којих смо преузели део, рођено је 1.097 деце
мање. У Бугарској је рођено 431 дете мање и они су у значајно тежој ситуацији него
Србија, у Северној Македонији 1.153 а у Румунији чак 9.429 деце мање због огромног
одлива становништва јер имају 4,5 милиона људи у дијаспори", рекао је Вучић.
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Злуради и цинични коментари су ме само подстакли да се још више борим и да
ради м з
а Србију

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да су га, када му се прошле недеље
погоршало здравствено стање и када је хоспитализован на ВМА звали бројни светски и
регионални званичници и многи из наше земље, а на циничне, заједљиве и уопште
непримерене коментаре политичких противника каже - "то је до тога ко је какав човек".

  

"То нема везе с политичком припадношћу, имате добре и лоше људе и у мојој странци и у
неким другим странкама", рекао је Вучић у емисији "Ћирилица".

  

Kако каже, злуради коментари су га само подстакли да се још више бори и да ради још
више за Србију.

  

Подсетио је да су га звали из региона готово сви политичари, Заев, Рама, Додик, између
осталих, али и Макрон, који му је послао и поруку, затим саветници канцеларке Меркел,
Бојко Борисов, Салвини и многи други.

  

Што се Србије тиче звали су га, каже, многи, Шешељ, на пример, Чедомир Јовановић и
неки из ДС.

  

Ако пустим да лаж "одмакне",људи ће мислити да је истина

  

Ако пустим да лаж "одмакне", људи ће мислити да је истина, рекао је вечерас
председник Александар Вучић објашњавајући зашто се "не чува" и зашто често јавно
реагује и одговара на сва питања новинарима.

  

"Волим када ми поставе нека од тих питања, да укажем шта је неистина. Да бих могао
бар део неистина да победим и да кажем да су неистине", рекао је Вучић у емисији
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Ћирилица на Хепи телевизији.

  

"Kада свакодневно имате милионе профила који шире неистину о вама, а ви имате један
профил са којег можете три пута дневно да одговорите, oнда се питате да ли да се
понашате онако како се понашао Kоштуница, или Тадић, који је по том питању био нешто
модернији. Да се једном месечно појавите, да се не ''прљате''. А када се сваки дан
обраћате, добар део људи почне да вас мрзи", рекао је Вучић.

  

Не знате, каже, шта да урадите, али ако пустите да лаж прође, без одговора, људи ће
помислити да је лаж - истина.

  

Зато је, каже, био задовољан што га је новинар Н1 питао за наводну продају оружја
Украјини и умешаност оца министра полиције, укључујући и коментар да не треба да
ради свој посао ако не може да издржи питања, јер му је то пружило прилику да
одговори и да каже нешто о чему, иначе, не би говорио.

  

"Био сам врло задовољан тог дана", рекао је, мада, истиче, има различитих мишљења да
ли треба реаговати тако да одгурне телефон који му је новинар уносио у лице, или да
одговори, за шта се он определио.

  

Сигурно је, каже, да би неко волео да је одгурнуо телефон, а он, поновио је, воли када
га нападују, јер му тиме дају прилику да одговори, као што је у том случају одговорио да
су његови политички противници показали само део једног документа који је требало да
дискредитује оца Небојше Стефановића.

  

"Онда ми је то пружило прилику да кажем да је то папир на којем нема ништа", рекао је
Вучић.

  

Задовољан је и што је све то могуће у Србији, без обзира да ли би тако нешто могло да
се догоди у некој другој земљи, као што је, додаје, у Србији могуће да упадате у јавни
сервис, нападате полицајце, стављате ланце и катанце на државне институције,
организујете незаконите, односно ненајављене протесте, а да нико није на њима
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претучен или стотине ухапшене, као што се то дешава у неким другим земљама.

  

"Зато је добро да питају, само да не буде насиља, то увек кажем. Ми не смемо да
заборавимо судбину Ранка Панића, један човек је страдао 2008 године, за време власти
Ђиласа, Стефановића, Јеремића и свих осталих, само због тога што је желео да прошета
до РТС, оно што они раде сваки дан", навео је председник.

  

  

Никада нисам обрукао своју земљу

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да је у сваком свом наступу
увек био врло професионалан и да је уверен да никада није обрукао земљу коју
представља.
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На питање у емисији Ћирилица како реагује на разна питања која му се постављају, као
и на разне гадости на твитеру против њега, Вучић је рекао да као председник мора да
покаже поштовање према свим људима.

  

Председник се извинио грађанима што понекад емотивно реагује у јавности и додао да
је то само зато што је обичан човек, као и сви други, и не може увек да сузбије своју
емоцију, нити да буде љубазан у сваком тренутку.

  

Али, каже, никада није опсовао, осим једном, сам себи када је обилазио поплављена
подручја, а осим тога, никада му се тако нешто није десило током седам година.

  

"Нигде нисам обрукао Србију, нити када сам говорио на страном језику нисам погрешио,
већ сам врло професионално обављао свој посао", рекао је Вучић и додао да никад није
закаснио ни на један састанак.

  

Поновио је да никада ни у једној ситуацији није ни на који начин унизио своју земљу.

  

Вучић је додао да, ипак, свако може да погреши када ради и када се труди да нешто
постигне.

  

"Ако се брецнем на некога, молим грађане да разумеју да никада нећу увредити, нити
опсовати или отерати неког као што то други раде. Молим људе да имају разумевање",
додао је Вучић.

  

Само два мафијашка убиства у Београду од почетка године

  

Само два мафијашка убиства су се догодила у Београду од почетка године, изјавио је
вечерас председник Србије Александар Вучић додајући да то скоро нико неће признати,
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јер су људи навикли на "мантре" и мисле да је тај број много већи, као и да је све лоше у
многим областима, иако подаци говоре супротно.

  

Вучић је гостујући на Хепи тв напоменуо да је Београд један од највећих градова у
Европи и да су се ипак од 1. јануара до 25. новембра догодила само два убиства, једно у
случају Чаба Дера и друго када је убијен Љубомир Марковић.

  

"У коме граду у Европи имате мањи број убистава у тако великом граду као што је
Београд, када је то било?", запитао је Вучић и додао да ће ретко ко то признати јер код
нас постоји "мантра" - да је све лоше.

  

Вучић, такође, каже да је исто када је реч о ценама неког производа или када је реч о
струји, која је код нас јефтинија него у Северној Македонији и чак пет пута јефтинија
него у Немачкој или седам пута нижа него у Данској.

  

"Научили смо на мантре, а у ствари не знамо шта се дешава", додао је Вучић.

  

Kаже да и поред великог смањења броја убистава у Београду жели да се тај број сведе
на нулу односно да их уопште не буде.

  

Такође, напоменуо је да је у главном граду једне земље у региону број убистава чак 12
пута већи него у Београду.

  

Не плашим се било каквих питања, јер Србија напредује и то се голим оком види

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да се не плаши било каквих
питања зато што Србија напредује и зато што се то види "голим оком", а ове године ће са
3,6 милијарди евра инвестиција бити прва у региону.
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Вучић је на тв Хепи рекао да је у трећем кварталу привредни раст Србије био 4,7 одсто,
док ће у четвртом бити 5,2 или 5,4 одсто, по чему ће у том кварталу Србија бити број
један по расту БДП-а у Европи.

  

  

Подсетио је да Србија има суфицит и да смањује удео јавног дуга у БДП-у, као и да ће
ускоро стопа незапослености бити испод 10 одсто.

  

Додаје да зна како живе људи у сиромашнијим срединама у Србији и да је зато срећан
када се отварају фабрике у малим местима, као што је у Лебану фабрика вунице.

  

Вучић је најавио да очекује ускоро после много година да се отвори прва фабрика у
Зајечару.
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"Мислим да сваки човек голим оком види колико се гради", додао је Вучић и истакао да
грађевина бележи раст од 40 одсто.

  

Kако је рекао, то је све захваљујући тешким реформама које су спроведене у земљи.

  

Изнео је податке који показују да се у Србији у наредних пет година планира највећи
раст, не само у оквиру региона, већ и у ЕУ.

  

Иза Србије биће Албанија, Македонија, БиХ, Црна Гора, као и Румунија и Бугарска, док
за Хрватску и Словенију ММФ процењује најнижи раст.

  

Одбацујући критике бившег гувернера Дејана Шошкића и економисте Милојка Арсића,
навео је да је у време владе Мирка Цветковића вођена ужасна фискална политика.

  

Истиче да су Јоргованка Табаковић, Синиша Мали, Вујовић и Kрстић постигли огроман
успех, али и да су имали политичке инструкције да раде дисциплиновано и одговорно.

  

Подсећа на тешке реформе, законе о раду и стечају и друге тешке законе који су донети.

  

Указује да је Синиша Мали успео да лоше кредите са каматом од 7,5 одсто замени за
средњорочне кредите са каматом 1,2 , на лондонској берзи са 1,59.

  

"Не можете да преварите финансијског инвеститора", наводи Вучић, додајући и да је
највећа потражња за нашим обвезницама у региону.
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Вучић у “Ћирилици“: Синиша Мали је способан човек, а Срби су и многе велике људе попут Данила Киша проглашавали за плагијаторе; Предложићу да се дигитализују сви докторати из претходног периода
уторак, 26 новембар 2019 00:21

Ne dam Nemcima medicinske sestre, eto, ne dam, i šta ćemo sad!?
MINHAUZEN pic.twitter.com/FRUxSksL2p

November 25, 2019    

Указује на сигурност, јер сваки пензионер зна када и колику ће пензију добити, као и
запослени плате, као и да ће само медицинске сестре добити повећање од 37 одсто у
односу на пре смањења.

  

"Kад систем уредите, можете да направите више", поручио је Вучић додајући да о томе
говоре и Светска банка, ММФ и друге међународне финансијске институције.

  

Рекао је да воли провокативна питања, као и да пристаје да на све одговара, јер
одговорно и професионално ради свој посао.

  

Наводи да то ради пре свега због грађана Србије, због старице у Бабушници, домаћина у
Бечеју, због младих, да не одлазе.

  

(Бета, Агенције)
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